OÚ/344/2019

Vyhláška o době a místu konání voleb
do Evropského Parlamentu

Obec Staré Město podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a
doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje
1. Volby do Evropského Parlamentu se
uskuteční
dne 24. května 20019 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 25. května 2019 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb v obci Staré Město je pro oprávněné voliče v obci Staré Město zasedací
místnost na Obecním úřadě ve Starém Městě č.p. 46.
3. Volič hlasuje osobně. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky) a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
4. Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden
v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů v účinném znění.
5. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu
nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel dle
zákona o evidenci obyvatel, nebude mu hlasování umožněno.
6. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi
bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámení s údaji potřebnými pro
realizaci volebního práva. V případě ztráty nebo nedoručení hlasovacích lístku budou tyto k
dispozici ve volební místnosti.
7. Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti,
může požádat volební komisi na telefonním čísle 558 624 042 o umožnění hlasování do přenosné
schránky.
Ve Starém Městě dne 29. 04. 2019
„otisk úředního razítka“
Mgr. Jiří Roško
starosta obce
Vyvěšeno: 29. 04. 2019

Sejmuto: ..............05. 2019

